
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                              Βρύσες, 19/04/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ                                                                                Αρ. Πρωτ. 3753
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: Α.ΤΣΑΠΑΚΗ 

Τηλέφωνο: 2825340327

   Fax: 2825051211

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ   ΠΥΡΓΩΝ 2016

  Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές   την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  « ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΓΩΝ  2016>>  .
Φορέας  Υλοποίησης  του  έργου  είναι  ο  Δήμος  Αποκορώνου.  Η  δαπάνη  θα  αντιμετωπιστεί  από  τον
προϋπολογισμό του Δήμου Αποκορώνου .

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ηλεκτρονικά  στη  Διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Ημερομηνία  και  ώρα  έναρξης  υποβολής  προσφορών:  03/05/2016 και  ώρα  11:00πμ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/5/2016 και ώρα 15:00μμ.  Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13/5/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
 Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  είναι  ανοικτή  και  ελεύθερη,  χωρίς  περιορισμό  στον  αριθμό  των
υποψηφίων  αναδόχων  και  σε  όσους  πληρούν  τις  νομικές,  οικονομικές,  τεχνικές,  ποιοτικές  και
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία.    Δικαίωμα
συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (ΠΟΕ),  η  οποία  κυρώθηκε  από  την
Ελλάδα με  το  Ν.2513/97  (ΦΕΚ139/Α),  υπό τον  όρο ότι  η  σύμβαση καλύπτεται  από την  Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας
κράτους - μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με
την  ΕΕ και  έχουν  την  κεντρική  τους  διοίκηση  ή  την  κύρια  εγκατάστασή  τους  ή  την  έδρα τους  στο
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις  προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας
διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της
προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται  σε  ποσοστό   ποσοστό  1%  της  προϋπολογιζόμενης  αξίας  του  έργου,  επί  του  συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει
εκδήλωση  ενδιαφέροντος.  Ισχύς  προσφοράς  δυο   (2)  μήνες  από  την  επομένη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη ων και τα
λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορωνου  www.apokoronas.gov.gr
και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα
τηλ.2825340327,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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